
 

 

Deklaracja zgodności UE 

 

Autoryzowany dystrybutor marki STEELPRO mający siedzibę we Wspólnocie Europejskiej 

 

PREVENTEC SP. Z O.O.  

43-400 CIESZYN 

Bielska 179 

 

ŚOI: GORILLA 

Niniejszą deklarację zgodności wydaje się na wyłączną odpowiedzialność dystrybutora: PREVENTEC 

SP. Z O.O. 

Przedmiot deklaracji : rękawice II kategorii, chroniące przed zagrożeniami mechanicznymi – GORILLA 

Opisany wyżej przedmiot niniejszej deklaracji jest zgodny z odpowiednimi wymaganiami unijnego 

prawodawstwa harmonizacyjnego: 

• Rękawice ochronne. Wymagania ogólne i metody badań EN 420:2003+A1:2009 

• Rękawice chroniące przed zagrożeniami mechanicznymi EN 388:2016 

 

Jednostka notyfikowana MIRTA-KONTROL d.o.o. Gradiska 3, HR-10040, Zagreb – Dubrava, Croatia, Nr 

2474 przeprowadziła badanie typu UE (moduł B) i wydała certyfikat badania typu UE OZO263-

CPT001/18 

 

Producent podejmuje wszelkie niezbędne środki, aby proces wytwarzania i jego monitorowanie 

zapewniały zgodność wytworzonych ŚOI z typem opisanym w certyfikacie badania typu UE i z 

mającymi zastosowanie wymaganiami niniejszego rozporządzenia ( moduł C 2). 

 

 

 

 

 

      Cieszyn     11.06.2021                                                                                         

(miejsce i data wystawienia)                                                                               ( nazwisko i podpis) 



 

 

EU declaration of conformity 

 

Authorized representative of the producer STEELPRO established in the European Community 

 

PREVENTEC SP. Z O.O. 

43-400 CIESZYN 

Bielska 179 

 

PPE: GORILLA 

This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer: 

PREVENTEC SP. Z O.O. 

Object of the declaration: protective gloves against mechanical risks – GORILLA 

The object of the declaration described above is in conformity with the relevant Union harmonization 

legislation: 

• Protective gloves – standard requirements EN 420:2003+A1:2009 

• Protective gloves against mechanical risks EN 388:2016 

 

Notification body MIRTA-KONTROL d.o.o. Gradiska 3, HR-10040, Zagreb – Dubrava, Croatia, No 2474 

EU type-examination (Module B) and issued EU type-examination certificate OZO263-CPT001/18 

 

 

The manufacturer shall take all measures necessary so that the manufacturing process and its 

monitoring ensure conformity of the produced PPE with the type described in the EU-type 

examination certificate and with the applicable requirements of this Regulation (module C 2). 

 

  

 

 

   Cieszyn     11.06.2021                                                                                         

(place and date of issuing)                                                                               ( name and surname and sign) 


